AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Eu__________________________________________________________,
(nacionalidade)

_________________

(estado

civil)

_________________,

(profissão) ___________________________ portador da Cédula de Identidade RG
nº _________________, inscrito no CPF/MF. sob nº ____________________,
residente à Rua__________________________________________ nº _______,
na cidade de ____________________/ PR, AUTORIZO o uso da imagem de meu
filho(a) ___________________________________________________________,
pelo Encontro Fraterno Lins de Vasconcellos, situado na Av. Franklin Delano
Roosevelt, 5485, Conjunto Residencial Guaiapó, Maringá – PR, inscrito no CNPJ nº
07.878.061/0001-03, em todo e qualquer material entre fotos, documentos e outros

meios de comunicação, para ser utilizada em campanhas promocionais e
institucional, sejam essas destinadas à divulgação ao público em geral e/ou
apenas para uso interno desta Instituição, desde que não haja desvirtuamento da
sua finalidade.
A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da
imagem acima mencionada em todo território nacional e no exterior, em todas as
suas modalidades e, em destaque, das seguintes formas: (I) out-door; (II) busdoor;
folhetos em geral (encartes, mala direta, catálogo, etc.); (III) folder de
apresentação; (IV) anúncios em revistas e jornais em geral; (V) home page; (VI)
cartazes; (VII) back-light; (VIII) mídia eletrônica (painéis, vídeo-tapes, televisão,
cinema, programa para rádio, entre outros).
Por esta ser a expressão da minha vontade declaro que autorizo o uso
acima descrito sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à
imagem ou a qualquer outro.

Maringá, ____ de __________________ de 2018.

________________________________________
Assinatura do responsável legal

CÓDIGO DE CONDUTA - O QUE É NECESSÁRIO PARA SER APRENDIZ
1. Comprometo-me a não atrasar durante o período do curso.
2. Comprometo-me a respeitar os funcionários, voluntários e o patrimônio do Lins
de Vasconcellos.
3. Comprometo-me a respeitar meus patrões, colegas de trabalho e o patrimônio
da empresa.
4. Comprometo-me a respeitar os professores, colegas de curso e material de
estudo.
5. Comprometo-me a participar das atividades do curso e do trabalho,
demonstrando meu interesse pelo projeto.
6. Tenho consciência de que é proibido o uso de roupa inadequada no curso e no
trabalho, devendo utilizar uniforme assim que disponibilizado.
7. Tenho consciência de que é proibido o uso de maquiagem exagerada, boné e
aparelhos eletrônicos de qualquer natureza, na aula e na empresa.
8. Tenho consciência de que a falta no curso e no trabalho podem gerar
penalidades como advertência, suspensão e desligamento do projeto e da
empresa.
9. Tenho consciência de que faltas e reprovação no colégio implicarão no
desligamento do curso.
10. Tenho consciência de que as justificativas de faltas deverão ser apresentadas
dentro do prazo de 48 horas.
11. No horário do intervalo não será permitida a permanência em sala de aula
sendo que todos os aprendizes devem se dirigir ao refeitório.
12. Comprometo-me a manter a limpeza e organização dos ambientes utilizados.
13. Tenho ciência de que na Pré-Aprendizagem havendo três faltas consecutivas
ou 25% de ausência no bimestre acarretará desligamento automático do
projeto.
14. Tenho ciência de que a reincidência em qualquer destas situações poderá
implicar em desligamento do projeto.

______________________
Assinatura do aluno

________________________________
Assinatura do responsável pelo aluno

